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                                   ግልጺ ደብዳበ   
 
ዕለት:  መጋቢት ፪:  ፪፻፰ (Feb 11, 2016) 
 
ይብጻሕ  
       

      ንምምሕዳር ክልል ትግራይ፣ ክፍሊ ጥዕና 
      ንምምሕዳር ከተማ ዓድዋ 
      ንምምሕዳር ዓድዋ ሆስፒታል 
      ንኻልእ ዝምልከቶ ኩሉውን፣ 
 
ኣቐዲምና ካብ ማሕበር ዓለም-ለኸ ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባን ካብ ኣቦ ወንበር ኢያሱ ጐርፉን 
ዝከበረ ስላምታና ይብጻሕኹም። 
 
ኣኸቲልና ድማ እቲ ብቕድሚ ቑሩብ ኣዋርሕ ኣብ ዓይጋ ዝወጸ ኩነታት ዓድዋ ሆስፒታል 
ዝምልከት ጽሑፋት፣ ብኣይተ ሓየሎም ወዲ ኣሉላ ዝተብሃሉ (መንነቶም ዘይተፈልጠ) ሰብን፣ 
ብጋዜጠኛ ኣይተ ሃይለ-ሚካኤል ወልዳይን ዝተለዋወጥዎ:- “ከየጥለልካ ዘረባ ጠቐነዶ ለገባ” 
ዝብልን “ጭቡጥ ሓቂ ኩነታት ዓድዋ ሆስፒታል” ዝብልን ኩሉ ተጻሒፉን ተነቢቡን እኳ እንተኾነ፣ 
110 ዓራት ዝሓዘት ዓድዋ ሆስፒታል ከምቲ ኣይተ ሓየሎም ወዲ ኣሉላ ዝበልዎ ብኹሉ 
እተማልአት እኳ እንተትኸውን፣ ኣብ ከተማ ዓድዋን ከባብን ንዘሎ 750,000( ሸውዓተ ምኢትን 
ሓምሳን ሽሕ) ህዝቢ እተገልግል ስለ ዝኾነት፣ 110 ዓራት ነዙ ኹሉ ህዝቢ እኹል እዩ ኢልካ 
ምዝራብ፣ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዓለም እንተተርአየ ዘሕፍር ድኣ እምበር ዘጃህር ኣይኮነን።  
 

ሕዚ ነዛ ግልጺ ደብዳበ ምጽሓፍ ዘለዓለና  ምኽንያት ግን ኩነታት ሆስፒታል ዓድዋ ብዛዕባ 
ምሕጻብ ኣጭርቕቲ ጉዳይ ዝምልከት ፈጺሙ እተምሓየሸሉ ነገር ከምዘየሎ ምሉእ መረዳእታ ስለ 
ዘሎና እዩ። እቲ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ድማ እተን ብደምቦስኮ እተወፈያ መኻይን ሓጸብቲ 
ኣጭርቕቲ ብቑዕ ሓይሊ ስለዘይብለን ድሮ ተባላሽየንስ፣ ዓድዋ ሆስፒታል ከም ቀደሙ ናብ 
ብኢድካ ምሕጻብ ከም እተመለሰ ኣረጋጊጽና ኣሎና። 
 

እዙ ነገር እዚ ኣዝዩ ዘጉህየና ምክንያት ድማ እተን ብኣይተ ሓየሎም ወዲ ኣሉላ፣ “ንመተሓላለዊ 
ተቐሚጠን ኣለዋ” ተብሂለን ብላስቲክ ተሸፊነን ዝተስኣላ ሓጸብቲ መኻይን ካበይ ከምዝመጻ እኳ 
ኣይጠቐሱን፣ ከየጥለልካ ዘረባ ማለት ንሱ እዩ። እተን ንመተሓላለዊ ተቐሚጠን ኣለዋ ዝተብሃላ 
ሓጸብቲ መኻይን ግን ማሕበር ዓለም-ለኸ ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ብ $35,000 (700,000 ብር) 
ገዚኡ ብዓድዋ ሶሊዳሪቲ ፎር ኒው ዲቨሎፕመንት (Adwa-Solidarity for New Development) 
ዝሰደደን ንምዃነን ነቲ ኣተሓሒዝናዮ ዘሎና ጽሑፍ ምምልካት የድሊ። እዘን ሓጸብቲ መኻይን 
ንመተሓላለዊ ዘይኮናስ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ምግጣም ኣይከኣልናን ተብሂሉ ክሳዕ ሎሚ ኮፍ 
ኢለን ምቕማጠን ብኹሉ ሰብ ክፍለጥ ይግባእ። ኣዝዩ ዘጉህየና ነገር ድማ ንሱ እዩ። ይኹን ድማ፣ 
እንተድኣ ንመትሓላለዊ ዝተቐመጣ መኻይን ኮይነን ድማ እተን ብወፍያ ደምቦስኮ ዝተዋህባ 
መኻይን እንትባላሸዋ ብተሎ ተገጢመን ዘይትክአአን ኣብ ስራሕ ዘይውዕላን ንምታይ እዩ? 
 

ኣጭርቕቲ ሆስፒታል ኣጽሪኻ ምሕጻብ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ፣ ብደምን ሕሙማትን 
ብውጽኣት ሕሙማትን ዝተሓላለፍ፣ ካብ ኤይድስ ጀሚርካ ማእለያ ዘይብሉ ሕማማት ከምዘሎ 
ንኹሉ ግልጺ እዩ ኢልና ስለ እንኣምን ኣብዙይ ምጽብጻቡ ኣድላዪ ኣይመስለናን። እዙይ ካብኮነ 
ግን እንካብ መንነቶም ዘይተፈልጠ ካድረ “ሓየሎም ወዲ ኣሉላ” እናበልካ ንህዝቢ ዓድዋን ንኻልእ 
ኣንባብን ንምትላል ዋጋ ብዘይብሉ ጽሑፋት እናለቕለቕካ ካብምጥባርስ ነተን ተቐሚጠን ዘለዋ 
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ሓጸብቲ መኻይን ኤሌክትሪክ ገጢምካ ኣብ ስራሕ ከም ዝውዕላ ምግባርዶ ኣይቐልልን? ህዝቢ 
ዓድዋን ከባቢኣን ብዛዕባ ኩነታት ሆስፒታል ዓድዋ ካብ ኩሉ ኣብሊጹ ይፈልጦ እዩ። 
 

ቅድሚ ኹሉ “ሰናይ ምምሕዳር” ንምትግባር ግልጽነት የድሊ። ግልጽነት ድማ ካብ ምምሕዳር 
መልሲ ምሃብ ኣድላዪ እንትኸውን፣ መንነቱ ብዝፍለጥ ናይ ምምሕዳር ሰብ፣ ምስ ስሙን 
ኣገልግሎት መዓርጉን ተጠቒሱ እዩ መልሲ ምሃብ ዝግባእ እምበር፣ ብስም ጀጋኑ መጐልበቢ ጌርካ 
እናተኸወልካ ዘይኮነ ጽሑፋት ምጽሓፍ ንስም ጀጋኑ ትግራይ ጸሎሎ ክኸድን ደኣ እንተኾይኑ 
እምበር ነቲ ዘሎ ኩነታት ከም ዘየምሓይሾን፣ ከም ዘይልውጦን ምፍላጥ ይግባእ። ካብቲ ኣብሜዳ 
ዝነበረ ምስጢራዊ ኣሰራርሓ ፍልይ ብዝበለ (Paradigm shift) ሓድሸ መገዲ ምጥያሽ የድሊ። 
 

ስለዙይ ነቶም ኣብላዕሊ ዝጸብጸብናያቶም ሰበ-ስልጣን እንልምኖም ናይ ጽሑፍ መልሲ ክህቡና 
ዘይኮነስ፣ ነቲ ዘሎ ጸገም ብተሎ ክምልከትዎን ዚፍትሓሉ መንገዲ ስጉምቲ ክወስዱን ሓደራ 
ንብሎም ኣሎና። 
 
ምስ ምሉእ ኣኽብሮትን ሰላምታን 
 

ኢያሱ ጐርፉ፣                                                   ማሕተም  
ኣቦወንበር                                                          
ማሕበር ዓለም-ለኸ ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባን 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


